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کشته  در مدرسه، دو پیردختر، معلم من بودند. می گفتند: نامزدهاشان در جنگ 
شده اند. وقتی آدمی مثل من نه ازدواج کرده، نه بیوه شده، نه طالق گرفته، نه 
دوست و هم راهی دارد؛ از داشتن فرزند که هیچ نباید گفت. من حتی رابطه های 
لقب های  ایام،  آن  مثل  هم  امروزه  نداشته ام.  مردی  هیچ  با  هم  کوتاه مدت 
تحقیرکننده ای به چنین  آدم هایی می دهند. اما من پیردختری، مانند معلم های 
ارزیابی  مثبت  بسیار  مرا  که موقعیت  دارند  آدم هایی هم وجود  نیستم.  مدرسه  
می کنند؛ مثاًل هم کارانی که شوهر دارند، اما آزادی، مسافرت ها و ترقی مرا در شغلم 
با چشم حسادت می نگرند. مسافرت های مرا انباشته از بسیار چیزها می بینند. البته 

من تنها با لبخندی بسیار پرمعنا پاسخ می دهم.
حقوق خوبی دارم و مواظب خودم هستم. با این که پنجاه ودو ساله هستم، 
به نسبت دوران جوانی، بسیار بهتر به نظر می رسم. خدای من ، وقتی عکس های 
ناپسند،  عینکی  با  بوده ام؛  سنگین تر  کیلو  ده  می کنم، حداقل  نگاه  را  دوران  آن 
کفش های بندی و دامنی که در انتهای آن توری دوخته شده بود. آن طوری که گفته 
می شد، من زنی بودم که با او می شد، به اسب دزدی رفت، اما بیش تر به اسب ها 
که می توان  نداد  تذکر  به من  زمان، هیچ کس  آن  شباهت داشتم. نمی دانم چرا 
که آدم  کردن بیزاز بودم، مگر ممکن است  شکل و طور دیگری هم بود. از بزک 
طبیعی نباشد. انباشته ای از تمام ُعقده ها بودم. امروزه خوش تیپ و الغر و مرتب 
هستم. لباس ها، عطری که مصرف می کنم و کفش های بسیار گران قیمت، اما ثمری 
هم داشته  است؟ در آن زمان، با دامن حاشیه دوزی، در رشته ی حقوق تحصیل 
که استعدادی برای فراگیری زبان ها  می کردم. اما چرا حقوق؟ شاید به این دلیل 
کودکانه فکر  گفته باشم، استعداد دیگری هم نداشتم. من  را  نداشتم. حقیقت 
برای من وجود خواهد داشت.  رشته ی خنثی، جای خوبی  این  در  که  می کردم 
آشنا شدیم.  دانشگاه  در  با هم  ما  بودم.  »هارت موت«1 دوست  با  سال  چندین 
وابستگی مجذوب کننده ای نبود. تا دیروقت با هم درس می خواندیم، آن هم هر  
روز، چون برای به خانه رفتن دیر بود، ناچار در آخر رابطه ای برقرار شد. برای من 
روشن بود، عاقبت این رابطه به ازدواج با دو فرزند و دفتر وکالتی مشترک منجر 
1. Hartmut 
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خواهد شد. قبل از امتحان ها، تنها فقط پارگراف های قانون در سرم بود و هارموت 
کردم،  من سقوط  کرد.  عروسی خواهد  نزدیک  آینده ی  در  که  نوشت  من  برای 
امتحانات را مردود شدم. هارت موت در امتحانات موفق و بعداز مدتی کوتاه، پدر 

شد. بعدها، او و همسرش را با کالسکه ای در پارک  دیدم.
کم  اوضاع من خیلی بد بود. تا حد زیادی چاق شده بودم. البته بعدتر وزن 
کنم. درست در  کردم. دوست نداشتم به هیچ قیمتی امتحان ها را دوباره تکرار 
همین ایام، مادرم از دست رفت، پدرم مدت ها پیش، مرده بود. خواهر و برادری 

هم نداشتم و تنها بودم.
کار می کردم. در آن جا  در تعطیالت دانشگاهی، اغلب در یک سازمان بیمه 
کار هیجان انگیزی نبود و حقوق ناچیزی می دادند. با  کاری به من شد.  پیشنهاد 
این وجود، کار را پذیرفتم، می بایست روی پای خود بایستم، گرچه ثروتی از مادر 

به من رسیده بود.
اوضاع من در بیست وشش سالگی چنین بود.

هشت سال دیگر هم در برلین ماندم. در همان اداره ی بیمه، البته کمی ترقی 
کردم، مانند زنبوری فعال شده بودم و تقریبا همه ی بلندپروازی های تحصیل کرده ها 
برای  کار،  در  ترقی  نداشت.  وجود  دیگری  سرگرمی های  این که  ضمن  داشتم.  را 
روحیه ام بسیار خوب بود. از نظر ظاهر هم بهتر شده بودم، با اعتماد به نفس و 
می کردم،  آرایش  و  می رفتم  آرایشگاه  به  پرداختم.  اندام  تناسب  به  زیاد  زحمت 
لباس های گران قیمت انگلیسی می پوشیدم. در سال های آخر زندگی در برلین، یکی 

از روئسا به من توجه کرد و مرا به پیش راند.
کردم. شاید  بعداز یک دوره ی تنهایی پنج ساله، دوباره با مردی رابطه برقرار 
به  و  اثبات خودم  اول  درجه ی  در  من  برای  اما  عاشق شده بودم،  تا حدی هم 
رسمیت شناخته شدنم بود. او مرا باهوش، شیک، و حتی زیبا می دید و من مرتب 
با زنش  کرده و هنوز  ازدواج  او  که  تفاوتی نداشت  برای من  شکفته تر می شدم. 
زندگی می کند. بعد از دو سال، تمام کارمندان، حتی جوان ترین پستچی سازمان، 
از رابطه ی ما باخبر بود. زنش به عنوان آخرین نفر نیز از این رابطه بی خبر نماند. 
رابطه در حال نابودی بود که اذیت و آزار شروع شد. شب ها با صدای زنگ تلفن 
از جا می پریدم، یا در صندوق پست، نامه های تهدیدآمیز  می دیدم، روی ماشینم 
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آدامس می چسباندند. حتی یک بار، مقدار زیادی چسب، در قفل در ماشینم خالی 
کرده بودند. برای من روشن بود که تنها همسر  او می تواند چنین کاری  بکند. اما از 
آن جا که شوهرش هیچ وقت، شب ها پیش من نمی ماند، نمی فهمیدم که چگونه 
کند.  کند؛ بی آنکه مردش او را غافل گیر  زن در ساعت چهار صبح می تواند، تلفن 
بعدها شنیدم، مردک دوست جدیدی دست وپا کرده و شب ها را آن جا می گذراند. 
که دوباره تنها در رخت خواب می ماند، تصمیم می گرفت، حداقل با  وقتی زنش 

تلفن مزاحم شود. فکر می کرد که او پیش من است.
در آن روزها برای تغییر شغل، به همه ی سازمان های بیمه در شهرهای دیگر 
درخواست کار روانه کردم. یک سال طول کشید تا موفق شدم. برای من مهم نبود، 

به کدام شهر می روم، فقط می خواستم از این جا دور شوم و از ابتدا شروع کنم.
سی وچندساله شده بودم که به »مان هیم«1 اثاث کشیدم. نه شهر را می شناختم 
و نه با کسی آشنا بودم. بعداز شش ماه، به یاد آوردم که یکی از هم کالسی هایم 
»به آته«2 در این نزدیکی ها، در شهر کوچکی در کنار »جاده ی برگ«3 زندگی می کند. 
بعداز گرفتن دپیلم و رفتن من به برلین، رابطه مان قطع شده بود. تنها یک بار در 

یکی از گردهم آیی های هم کالسی ها، او را دیدم.
در نوجوانی، خانواده ی او در شهر »کاسل«4 در انتهای خیابان ما زندگی می کرد. 
»آیا در غیر این صورت هم، دوست من می شد، نمی دانم.« وقِت رفتن به مدرسه 
به اجبار از جلو خانه ی آن ها می گذشتم . آن جا می ایستادم  و سوت می زدم. من 
گاهی احساس می کردم، با  همیشه سر موقع می رفتم، اما به آته وقت آشنا نبود. 
صدای سوت، او را از خواب بیدار کرده ام.  همیشه مجبور بودم، مدتی طوالنی در 
انتظار بمانم تا او جلو در ظاهر شود. بسیار پیش می آمد  که برای این انتظار، دیر 
به مدرسه برسیم. اما هیچ وقت تنها به مدرسه نرفتم، مثل این که مجبور بودم 
جلو خانه ی آن ها بایستم. به آته یک دوست بسیار نزدیک و اختصاصی، و چندین 
دوست دیگر هم داشت؛ من یکی از آخری ها بودم. اما من دو یا سه دوست، از 

نوع آخر داشتم و اصاًل دوست بسیار نزدیک نداشتم.
به آته با یک آرشیتکت ازدواج کرد و از بقیه ی  سرگذشت او بی خبر   بودم. وقتی 
1. Mannheim
2. Beate
3. Bergstraße
4. kassel 
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به او تلفن کردم، مرا به یک مهمانی که به زودی صورت می گرفت ، دعوت کرد. به 
مهمانی آن ها رفتم و خوش بختی یک خانواده را به چشم دیدم: بچه های  نازنین، 
مردی  دل فریب، خانه ای  بسیار زیبا، به آته ی شاد که غذای بسیار خوبی هم تدارک 
دیده بود. همه چیز مانند یک کتاب مصّور بود. برای این همه زیبایی و سعادت 
از خصومت و حسادت دچار خفگی شده بودم. با ُخلق تنگ و لبالب از حسادت 
غیرقابل توصیف به خانه بازگشتم. با تمام این ها به آته را دعوت کردم. اگر به آته 
به »مان هیم« برای خرید می آمد  و مغازه ها تعطیل می شدند، سری به من می زد . 

البته چنین دیداری زیاد پیش نیامد.
این رابطه ی  دورادور تغییر کرد، وقتی دنیای به آته بعداز ده سال فرو ریخت، 
بچه های  شیرین، مشکل ساز و حرف نشو شدند، در مدرسه مردود شدند، حشیش 
با  اب، 

ّ
جذ مرد  نمی آمد ند.  خانه  به  این که  یا  و  می کردند،  دزدی  می کشیدند ، 

هم کارش، زن بسیار جوان تری، رابطه برقرار کرد. درست مثل رابطه ی  کهنه ی من 
با هارت موت، هم کار حامله شد. مرد زنش را طالق داد و خانواده ی جدیدی به 
راه انداخت. به آته افسرده شد، پای تلفن و یا کنار من، ساعت ها گریه می کرد. به 
که من حس خوبی داشتم؛  طوری خودش را پیش من خودمانی احساس می کرد 
چون می توانستم به او کمک کنم و آرامش ببخشم. از این زمان به بعد، ما دوستان 

واقعی هم بودیم.
به آته چندان نق نقو نبود، آن قدری هم تلخ کام نماند و از آدم ها فاصله نگرفت، 
کار کرد. بعداز این که بچه ها برای ادامه ی تحصیل رفتند،  بلکه شروع به مبارزه و 
کند. خانه به فروش رسید. به آته از شوهر، آپارتمانی سه  ناچار بود خانه را ترک 
اتاقه گرفته بود و کمک مالی الزم. اما او می خواست روی پای خود بایستد. خودش 
دست مزدی  برای  بار  اولین  برای  چهل وچهارسالگی  سن  در  و  درآورد  را  خرجش 
شروع به کار کرد. درست است که او در چند سال گذشته بی کار نبوده است. توان 
کار زیاد  که به  کار شوهر؛ مردی  کردن دفتر  سازمان دهی خانواده ای بزرگ، مرتب 

مشغول بود. 
به آته نصف روز را به عنوان سکرتر در مدرسه ی بزرگ ساالن مشغول شد، ابتدا 
فقط کمکی و بعداز دو سال، تمام سازمان را اداره می کرد و در شغل خود شکفته 
کوزه گری و  بود. به آته عالقه ی زیادی به درس های مختلف نشان می داد. او با 
نقاشی روی ابریشم شروع کرد. در ادامه، رشته ی رقص عربی و تمرکز یوگایی، زبان 
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ایتالیایی، بحث و گفت وگو با زنان در خصوص موقعیت آن ها در جامعه پرداخت.
کوچک بود تا  کس به مالقات من نمی آمد . آپارتمان هم  به جز به آته هیچ 
به سراغم می آمد  و من هم هیچ  به آته سرزده  اوقات،  گاهی  کنم.  مهمان داری 
مخالفتی نداشتم. دوست استثنایی دیگر، هم کار مسنی، خانم »رومر«1 بود. او در 
کار می کرد. خانم رومر از همه  که در این سازمان  انتظار بازنشستگی، عمری بود 
چیز باخبر بود و همه را می شناخت و از امتیازات زیادی برخوردار بود: او برای خود 
اتاقی تنها داشت که از نظر اداری نیاز چندانی به آن نبود؛ در ضمن او اجازه داشت 
وقتی دخترش شوهر  بیاورد. سال ها پیش،  اداره  به  نیز همراهش  را  پیرش  سگ 
کرد و اثاث کشید؛ خانم رومر برای اولین بار دست وپایش را گم کرد. چون سگ، 
تنها دخترش را می شناخت و از این به بعد می بایست تنها، تمام روز را در خانه 
بماند. او مجبور بود سگ را رد کند. گله و شکایت داشت که  راهش دور است  و 
نمی تواند برای نهار به خانه برود. ماشین هم نداشت تا سگ را بیرون ببرد. در 
آخر چنان اعصابش خرد و داغان شد که هم کاران به نوبت سراغ رئیس رفتند و او 
را به خاطر سگ خانم رومر، در تنگنا قرار دادند. با اجازه ی رئیس، رومر سگ را 
امتحانی همراه آورد: سگ پیر، چاق و تنبل بود، تمام روز بی سر و صدا، زیر میز 
رومر می خوابید. رئیس به طور مشخص به همه ی کارکنان گوش زد کرد که این کار 

استثنایی است.
که  خانم رومر، در یک مورد دیگر نیز استثنایی بود: او دختری بی پدر داشت 
کرده  در نسل او یک خطا با عاقبتی بد به حساب می آمد . او برای من تعریف 
کرده  که از جانب پدرش ترد شده است. بعداز مرگ پدر، مادر دوباره جرأت  بود 
بود با دختر رابطه برقرار کند. راجع به پدر دخترش، خانم رومر، هیچ وقت چیزی 
نمی گفت؛ اگر در جشنی در دفتر، بعداز این که همه سر دماغ آمده بودند و پرسشی 
مطرح می شد، در جواب می گفت: داستانش دراز است و دوست ندارد آن را تعریف 
کند. حتی برای من هم، با این که به مرور زمان، سنگ صبور هم شده بودیم و با 
هم دوستی محکمی نیز برقرار کرده بودیم، چیزی در این خصوص نگفت. او دوباره 
گه گاهی؛ با  کردم، حاضرم  کرده بود. من بی تأمل پیشنهاد  با سگش مشکل پیدا 
آن که از حیوان چندان خوشم نمی آمد، و از سگ به خصوص می ترسم، از آن حیوان 
نگاه داری کنم. سگ پیر در دفتر به اندازه ی کافی شناخته شده بود. مطمئن بودم 
1. Römer
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غیرمعمول  طرزی  به  رومر  خانم  بیایم.  کنار  او  با  هفته ای،  آخر  در  می توانم  که 
خوش حال شد. هر چهار هفته یک بار، بدون سگ به مسافرت می رفت و این چاق 
تنبل »اشپانیل«1 زیر تخت من بود. در این برخوردها و رفت وآمدها رابطه ای میان 
که به طور  گاهی، ناگهان متوجه می شدم  که  گونه ای  من و سگ به وجود آمد به 

نفرت انگیزی به زبان کودکان با سگ حرف می زنم.
نوع خاصی به خانم رومر احترام می گذاشتم. به این دلیل که در آن دوران جرأت 
کرده بود، دختری بی پدر به دنیا آورد. در جوانی، پیش از رواج قرص ضد حاملگی، 
همیشه در ترس از حاملگی زندگی کردم. اما امروز که برایم امکان حاملگی دیگر 
برایم دردآور  کم بود آن در زمان الزم غبطه می خورم. بله حتی  از  وجود ندارد، 
یا سقط جنین  و  کورتاژ  از خانم ها، حداقل تجربه ی یک  که مثل بسیاری  است 
گذرانده باشم.  را پشت سر نگذاشته ام؛ تا دسِت کم چند هفته دوران حاملگی را 
در زندگی من مسایل زنانگی به طور کامل وجود ندارد. داستان رابطه های من با 
مردان، هیچ گاه چندان خوب نبوده است. داستان  هارت موت، زخم چرک کرده ای 
را برجا گذاشته بود. رابطه  با رئیس در برلین هم خوش آیند نبود و حتی فکر به آن 
نیز تحقیر آمیز بود. بعداز آن هیچ وقت با هم کارانم رابطه ای برقرار نکردم؛ چون 
دوست ندارم ، پشت سرم حرفی زده شود. در اداره مرا آدم منظمی می دانند، از 
من حساب می برند و حتی مورد اعتماد هستم. در مسافرت های سال های قبل، 
که آخرین آن هم پنج سال پیش بود؛ آن  گاهی با مردان رابطه ای برقرار می کردم 
گذاشت. حاال هم به طور حتم پیرتر از آن هستم  هم طعم تلخی در من بر جای 
که عاشق بشوم. این بخش از زندگی را باید با کم بودی فراوان به پایان برسانم و 

پرونده اش را ببندم.
که به دیدار من می آمدند.  کسانی بودند  در نتیجه خانم رومر و به آته تنها 
آپارتمان من مرتب، کوچک و شاید هم مقداری غیرشخصی است. من آدم خالقی 
نیستم. از موزیک، تاتر و نقاشی و بسیاری چیزهای نظیر آن، متأسفانه سرگرمی یی 
و  اقتصادی  مجله های  شطرنج،  کتاب  اما  می کنم،  مطالعه  فقط  نساخته ام. 
در  گاهی  به آته قصد داشت،  دارم.  ادبیات دوست  بیش از  را  رومان های جنایی 
زندگی من دخالت کند. او بر این باور بود که لباس های من، مبلمان من، و به طور 
کردن درباره ی سلیقه، در  کلی سلیقه ی من، خسته کننده  است. در حالی که فکر 
1. Spaniel
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زندگی من نقش بزرگی را بازی می کند. فقط در مورد خود توان آن را ندارم ، تا 
تصورات و آرزوهای غیرمعمول را عملی کنم.

طبیعی است که نزد به آته همه چیز به طور دیگری است. تقریبا در هم ریخته، 
دسته گل های خشک کرده اعصاب مرا خراب می کند و پالکات های پر زرق و برق و 
چیزهایی که او خودش درست می کند. از نظر من لباس های به آته خیلی نوجوانانه 
است. به نظرم خیلی بهتر است که من نسبت به سن و سالم رفتار می کنم. با وجود 
همه ی این اختالفات، دوستان خوبی هستیم. من در دامن صاف و بلوز ابریشمی 
عاج رنگ، گردن بند مروارید، و لباس دوتکه که به آته می گوید: مدل »گریس کلی«1 

و به آته در شلوار دیوانه کننده ی اسب سواری و جلیقه ی رنگارنگ.
مبلمان من سفید و سیاه، مدل ژاپنی برای همیشه؛ اما مال او هر باری، طوری 
دیگر، گاهی از شرکت »ایکا«2 همه اش از چوب که خودش به رنگ طالیی و بنفش 
رنگ کرده  است. به آته دوست دارد مرا به راه و روش زندگی خودش هدایت کند. 
او مرا به همراه خودش می کشد، به مهمانی هایش دعوت می کند و بسیار دوست 
دارد در کالس های مخلتف مدرسه اش ثبت نام کنم. من گه گاهی قول مالقات یک 

روزه در یکی از کالس ها را می دهم.
آخر سر تصمیم گرفتیم، در یک سخنرانی در مورد شعرهای آزادی بخش شرکت 
نزد  و من سر وقت، ساعت هفت ونیم  بود  کنیم. سخنرانی ساعت هشت شب 
کوکش به هم ریخته بود و از یکی  که  به آته بودم. در راه پله ها صدای پیانویی 
کرد. ) هیدی هیدی دنیای  از فرزندانش باقی بود، شنیده می شد. به آته در را باز 
تو کوهستان است.( صدا تا مغز استخوان فرومی رفت. دختر کوچک او تعطیالت 
میان ترم داشت، دختری که برای من تا حد زیادی، هنوز بیست ساله ی تکامل نیافته 

بود. به آته قیافه گرفت.
»ببین، من مادربزرگ خواهم شد.«

من وارد شدم و »له ُنره«3 را در کنار پیانو مشغول خواندن دیدم. نگاه پرسانی 
آورد: بله! »له سی4  پایین  تأیید  را به عالمت  انداختم. او سرش  به طرف به آته 

حامله است!«
1. Grace- Kelly
2. Ikea
3. Lenore
4. Lessi
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خشکم زد: »اما می شود، هنوز کاری کرد!«
له سی، مانند فنر از جا پرید و هم صدا با مادرش گفت: »یعنی چه؟«

هر دو به نظر راضی می رسیدند و فکری برای تغییر وضعیت نداشتند. با وجود 
این که در زندگی له سی، هنوز هیچ چیز مرتب نبود: نه دوست پایداری، در ابتدای 
کودکانه تا حد بی نهایت. من در واقع بابت  تحصیل برای معلم ورزش و خامی 
این همه کم عقلی عصبی بودم، اما تا حد بیش تری کفه ی حسادت من بر این دو 

بی گناه، سنگینی می کرد.
به آته گفت: »عصبانی نباش! من هم این خبر را ده دقیقه ی پیش شنیدم.

لطف کن خودت تنها برو. من نمی توانم بیایم،. فردا تعریف کن که چه طور 
بود.«

راه افتادم، از صمیم قلب دوست داشتم به خانه برگردم، ولی به خاطر به آته 
می خواستم بروم و به این جفنگیات ادبی گوش بدهم. اگر آن شب به خانه رفته 
گونه ای دیگر رقم می خورد. به آن جا رفتم،  بودم، سرنوشت برای چندین نفر به 
درهم ریخته و عصبی. برای امشب، چنین برنامه ای ریخته بودم و حاال نیز یکسان 
کاماًل ُپر بود. وقتی سخنران  که چه خواهد شد. سالن نه چندان بزرگ، ولی  بود 
وارد شد، همه کف زدند. او خوش قیافه بود؛ موهای جوگندمی فرفری، چشم های 
اما  متوسط،  مردی  بود.  پوشیده  لباس  دقت  با  اما  خودمانی،  خیلی  سیر.  آبی 
کردم. وقتی سخنرانی شروع  باریک. مرد زیبایی بود. به آته و له سی را فراموش 
شد، اطراف را نیز فراموش کردم و به یاد نمی آورم او چه مطالبی راجع به »ارنست 
موریتزآرنت«،1 »ته اودور کورنر«2 و »فریدریش روکرت«3 گفت. صدای او در گوش 
من چنان طنین می انداخت که سرم به دوران  افتاده، ضربان قلبم باال و دلم به 
غلیان  آمده بود . اما به قول معروف، عشق با نگاه اول نبود، بلکه با صدای اول 
بود. صدای گرم او بود که در من چنین حالتی شهوانی را به وجود آورد، به طوری که 

به خواب و خیال افتادم و بعداز یک ساعت ونیم، روانه ی خانه شدم.
خیلی سریع، مرا گرفتار کرده بود. من، پیردختری که اعتقاد داشت در مقابل 

مردان زیبا و صدای هیجان انگیز، کاماًل بی اعتنا است.
»وای به روزی که انباری کهنه آتش بگیرد. ...«

1. Ernst Moritz Arnt
2. Theodor Körner
3. Friedrich Rückert  
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روز بعد، وقت نهار به به آته زنگ زدم. اما او دوست داشت تنها راجع به دختر 
گوش بدهم. سرانجام، سراغ  ناچار  به  بودم  بزند و من مجبور  حامله اش حرف 
برنامه ی دیشب را گرفت و باالخره توانستم راجع به سخنران بپرسم که آیا او راجع 

به او چیزی می داند.
»آخ ، می دانی سخنرانان این جا را خوب و یا بد می شناسم. اما درباره ی کسانی 
که در این شهر نیستند و هر ترم فقط یک بار سمیناری دارند در اصل چیز زیادی 

نمی دانم.«
البته من از کسانی نیستم که افکار مغشوش را حتی برای نزدیک ترین دوستش 
تعریف کند. برای من چیزی بدتر از ریشخند دیگران نیست. با احتیاط پرسش هایم 

را برای به آته بیان کردم تا چیزی زیادتر از او دربیاورم.
او پیشنهاد کرد: »من می توانم قدری سر و سراغ کنم، به طور حتم کسی هست 

که او را بشناسد، در ضمن او کتابی هم نوشته است.«
به  راجع  و  شدم  »مان هیم«  در  کتاب فروشی  یک  وارد  بود،  شنبه  بعد  روز 
که  کتاب فروشی  به  احتیاط  برای  البته  کردم،  سوال  انگسترن«1  »رینر  نویسنده 
کاتالوک بزرگی را ورق زد. و  کتاب فروش،  کتاب می خریدم، نرفته بودم.  معموال 
گفت: »بله، نویسنده ای به نام رینر انگسترن وجود دارد. او خالصه ای  در پایان 
راجع به نقاشی در قرن چهاردهم نوشته  است، آیا دوست دارم که کتاب را سفارش 
بدهد.« کتاب را سفارش دادم و روز سه شنبه ی بعد می توانستم آن را دریافت کنم.

به نظرم می رسید، دوباره جوان شده ام؛ نه، حتی در دوران بلوغ هستم. تنها 
با این تفاوت که آن زمان، بیش تر در خواب و خیال فرومی رفتم و فقط تصورات 

غیرواقعی داشتم. آیا رفتارم کودکانه شده بود؟
تمام پایان هفته را با اتالف وقت، خندیدن، زمزمه کردن و جلو آینه ایستادن، 
کردم. آیا من خودم را پیرتر از آنی که هستم به نمایش می گذارم؟ تصمیم  سپری 
با  تابستان  برای  پیراهنی  لباس های دل نشین تری بخرم، شاید  برای خود  گرفتم، 
پایین تنه ی بسیار گشاد. در اصل همیشه دامن های صاف، کت ودامن و کت وشلوار 
داشتم، شاید الزم بود به سوی رمانتیک بروم. می بایست موهایم را که نزدیک به 
سی سال است به فرم »گارسون«2 است، تغییر دهم. اما برای چی؟ من این مرد را 

1. Rainer Engstern
2. Garconne
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اصال نمی شناسم و او از من خبری ندارد. به طور حتم ازدواج کرده و بچه دارد و 
اطرافیانش گروه دیگری هستند تا مال من. اما این احساس دیوانه کننده ی عاشقی 
برای خودش ارزشی داشت. تا آن وقت فکر می کردم دیگر توان آن را ندارم عاشق 

باشم.
کتاب را گرفتم. فکر کردم، آدم بسیار دانایی است: در جلسه ی سخنرانی راجع 
به ادبیات رمانتیک حرف زد. در کتابچه در مخالفت با آن، درباره ی نقاشی واقعی 
قرن چهاردهم نوشته است. مختلف و یا این که پراکنده کار می کند؟ در پشت جلد 
صفحه ی آخر زندگی نامه ی کوتاهی از نویسنده با عکس چاپ شده بود. بدون تأمل 
فکر کردم، مرد جالبی است. او سه سال از من جوان تر، ازدواج کرده، معلم است 
و در نزدیکی هیدل برگ زندگی می کند. رشته ی زبان آلمانی، فرانسه و تاریخ هنر 

خوانده  است.
کم بود.  کتابچه را دوبار خواندم. ناشر برای من آشنا نبود و تعداد چاپ هم 
گفتم، عالقه ای  نوشته به نظرم خیلی خوب، اما غیرعلمی آمد. همان طور که قبال 
به هنر نداشتم، اما این دم پایی ها، المپ، پارچه ها و ساختمان که تصویر شده اند، 
برای هر کسی جالب است و توضیحاتی که درباره ی آن ها داده شده برای خواندن 

خوب به نظر می رسد. به طور حتم معلم بسیار خوبی است.
کشید. او برای پیش گیری بیماری به  خانم رومر، مرا از خواب و خیالم بیرون 
روانه ی  آینده،  پستان، می بایست هفته ی  احتمال سرطان  با  و  رفته  دکتر  مطب 
کرد.  خواهش مندانه مرا نگاه  کاماًل خوددار و فداکارانه رفتار  بیمارستان شود. او 
کرد. متوجه خواهش او شدم، نگاه داری سگ بود. البته خودخوهانه بود، اگر من 
گفتم،  پیشنهاد نگاه داری چهار پا را در زمان بیمارستان نمی دادم. حتی به دروغ 
که او پیش من می  ماند و ساعت های تنهایی مرا پر می کند. اما بعد  خوش حالم 
برایم روشن شد، اگر به رومر گفته بودم، من از سگ نگاه داری نمی کنم، سرنوشت 

مسیر دیگری را پیش می گرفت .
 به طور معمول، وقتی از دفتر به خانه می رسم، دیگر حوصله ی ترک خانه را 
ندارم. حمام می کنم و رب دوشامبری می پوشم، یا لباس می شویم و یا اطو می کنم، 
بعد غذایی آماده می کنم و در مقابل تلویزیون می نشینم. کار به خصوصی نیست، 
ولی اغلب مردم چنین رفتار می کنند. سگ اما با این برنامه قانع نبود. او هم تمام 
روز را در دفتر سپری کرده بود و دوست داشت به خانه برای خوردن غذا و نوشیدن 
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برود، اما بر این نظر هم بود که بر اساس عادت، باید یک دور هم در خیابان قدم 
بزند. اگر او آخر هفته پیش من بود، ظهر با او به پارک می رفتم، شب ها برای این 

کار حوصله نداشتم. در این فاصله، فکری هیجان انگیز به خاطرم رسید.
کجا زندگی می کند؟  کردم. رینر ویتولد انگسترن  دفتر های تلفن را جست وجو 
یا بهتر است او را فقط ویتولد بنامم؟ ابتدا جست وجو بی حاصل بود، تا این که 
سرانجام آدرس او را پیدا کردم. ر. انگسترن، »الدن بورگ«1، پس این جاست. خدای 
من، در چنین اوقاتی بدون ترافیک می شود، در یک ربع ساعت با ماشین به آن جا 
رسید. من حتی نقشه ی منطقه ی الدن بورگ را نیز پیدا کردم و خیابانی را که او در 
که فاصله ای تا میان شهر داشت. سگ پرسان مرا نگاه می کرد.  آن زندگی می کرد 

احساس جوانی می کردم و آماده ی کارهای هیجان انگیز بودم.
از استراحت گاه در»باد زاسباخ«2 یک دست لباس راحتی برای ورزش داشتم که 
کردم. سگ را غالده بستم. پله ها را پایین رفتم و با  نمی پوشیدم. لباس را به تن 
کلیسای »گالوس«3 مقدس را در  ماشین به راه افتادم. با قلبی هیجان زده برج های 
که ظاهر می شد، دیدم. به خیابان »وین هیم« پیچیدم و آخر سر در  الدن بورگ 
خیابان »ترایان«،4 سه ردیف پایین تر از خانه ی او پارک کردم و پیاده شدم و اجازه 

دادم اشپانیل بو بکشد و قدم زدنی با سگ را به نمایش گذاشتم.
خانه ی  تعدادی  البته  بود.  زیبا  بسیار  می کرد،  زندگی  ویتولد  که  منطقه ای 
که سردستی و بسیار محدود تعمیر شده بودند و نسبت به بخش دیگر  کشاورزی 
نوساز وجود داشت.  این خیابان چندین خانه ی  نداشتند. در  شهر چندان رونق 
که پیچک ها از آن باال رفته بودند. البته  آخرین خانه در خیابان شماره 29 بود 
اجازه نداشتم توقف و خانه را تماشا کنم، هوا هنوز روشن بود. به آن طرف خیابان 
رفتم و خانه را زیر نظر گرفتم. هیچ چراغی روشن نبود، تا حدی هم متروکه به نظر 

می آمد، اتومبیلی جلو در، پارک بود.
دل بی باکم چنان می زد  که به نظرم کار جسورانه ای انجام می دهم. قدم زدن 
را ادامه دادم تا به پایان خیابان رسیدم و برگشتم؛ البته از طرف خانه ی او مسیر 
را طی کردم. حاال خانه را از دید دیگری می دیدم. گل های انگشتانه و ختمی در 
1. Ladenburg
2. Bad Saßbach
3. Galus
4. Traian
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که تا حدودی به  باغچه ی جلو خانه، در قسمت عقب ساختمان، درختان میوه 
کنار خانه، هنوز ساخته نشده و باز بود. به سگ  حال خود رها شده بودند. زمین 
می توانستم  بزند. حاال  گشت  قدری  و خلنگ ها  گزنه ها  میان  در  تا  دادم  اجازه 
بایستم و در انتظار باشم. سگ اما دیگر دوست نداشت جست وجو کند، ناچار هر 

دو به راه افتادیم.
کنم، اما  هنوز هیجان زده بودم. دو خیابان بعد، ناچار بودم از چهار راه عبور 
چون منطقه آرام و غروبی آرام تر داشت، چندان توجه نکردم. زنگ دوچرخه ای 

مرا ترساند و هشیار کرد.
کنم. ترمز  گرفت. ویتولد! چیزی نمانده بود به دوچرخه ی او برخورد  نفسم 
کاماًل مغشوش بودم، به او لبخند زدم  کرد و لبخندی زد. در حالی که  کرد، نگاهی 
و  گفت  باش  مواظب  مانند  چیزی  بلند شد.  گوشم  در  دوباره صدای خورخور  و 
دور شد. او مرا تماشا کرده بود! لبخند زده بود! من کودکانه احساس خوش بختی 
گرفتم و بوسیدم. بعد  می کردم. آوازخوان روانه ی خانه شدم، سگ را در آغوش 
به رخت خواب رفتم، اما خواب به چشمم نیامد. در طول شب، ویتولد مرا نگاه 

می کرد، روی دوچرخه، با شلوار لی و بافتنی یقه بسته و خندان.
بار  این  زیباتری.  لباس های  با  اما  کردم،  تکرار  را  سفر  همان  هم  بعد  شب 
می توانستم  را  رادیو  مالیم  صدای  و  بود  باز  ساختمان  اول  طبقه ی  پنجره های 
بشنوم. حاال دیگر صبور بودم و می توانستم هر روز سعی کنم؛ نگاهی یا لبخندی 
به دست بیاورم. شاید سگ وارد باغچه ی او می شد و من مجبور بودم او را بگیرم، 
ویتولد قیچی گلچین در دست، کنار بوته ی گل سرخی ایستاده بود. شاید لبخندی 
کلمه ای حرف خواهد زد. مرتب امکانات خوش بخت کننده ای از  و یا این که چند 

ذهنم می گذشت.
گذشت، به خانم رومر قول داده بودم او را در بیمارستان  یک روز دیگر نیز 
که مرا عجیب  که پستان راست او را برداشته اند، چیزی  کنم. می دانستم  مالقات 
افسرده کرده بود. امروز سر وقت دست از کار کشیدم. در این مدت، در اتاق کار 
رومر بودم، چون سگ عادت داشت آن جا زیر میز بخوابد و رئیس هم مخالفتی 
نداشت. سال ها پیش، وقتی به این جا آورده شد، آرام و بی صدا رفتار کرد. رئیس 
کرد. در آن دوران به سگ،  روزی برای سرکشی وارد اتاق شد و از سگ پرس وجو 
میکی و یا چیزی شبیه آن می گفتند. وقتی رئیس جلو میز ایستاد، میکی با صدایی 






